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  بداية اللقاء  
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ 

 من يهده اهللا فهو  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،باهللا من شرور
 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال املهتدي ومن يضلل فال هادي له،

شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .تسليما
 متأَنِإال و نوتمال تقَاِتِه وت ققُوا اَهللا حوا اتنآم ا الَِّذينها أَيي

  .مسِلمونَ
 ٍةاِحدفٍْس ون ِمن لَقَكُمالَِّذي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

ا واالً كَِثريا ِرجمهثَّ ِمنبا وهجوا زهِمن لَقخقُوا اَهللا واتاًء وِنس
  .الَِّذي تساَءلُونَ ِبِه واَألرحام ِإنَّ اَهللا كَانَ علَيكُم رِقيبا

اِديدالً سقُولُوا قَوقُوا اَهللا ووا اتنآم ا الَِّذينها أَيي *  ِلحصي
اَهللا ورسولَه فَقَد فَاز لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يِطِع 

  .فَوزا عِظيما
  ..أما بعد

  .وخري اهلدي هدي حممد .. فإن خري الكالم كالم اهللا تعاىل
وتؤنس .. ختضر الدروب.. ومضات تنري الطريق.. أقدمها لكن

.. أقدمها إىل من سكنت إىل را وطاعته وأمره وذكره.. القلوب
.. مأنت إىل حمبته وعبوديتهإىل من اط.. ومل تسكن إىل سواه

.. اإىل الرضا به رب.. أمسائه وصفاتهاطمأنت إىل التصديق حبقائق 
.. اطمأنت إىل قضائه وقدره..  رسوالًومبحمد .. وباإلسالم دينا

.. وإهلها.. فأيقنت بأنه وحده را.. إىل كفايته وضمانه



 ونبضاتنسمات 

 

٦

ال غىن هلا وأا .. وأن مرجعها إليه.. ومالك أمرها كله.. ومعبودها
  ..عنه طرفة عني

.. وأمثرت فاعليتها.. ووضح تأثريها.. إىل من برز دورها
ويرتع يف رياض ..  جيل يلوذ جبنات القرآنياغةصفبدأت يف 

ينشر أزاهري األمل على دروب حياة مشرقة تبشر مبستقبل .. اإلميان
 إىل اليت أسبغت على احلياة إشراقًا ونورا واء وسعادة.. اإلسالم
 النضري وزرعها..  اهلدى يف نبتها الطيبفشاهدنا طالئع.. ومجاالً

دأب و.. جاهدت من بيتها يف رفق املؤمنة.. الصلب املتني
وإشراق القلب بنور .. ومساحة املسلمة.. ولباقة التقية.. الصاحلة
يف مقعد ..  والشوق اجلامح للجوار اهلاينء يف جنات ور..الرب
  ..عند مليك مقتدر.. صدق

  ..»الدنيا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة«
مل يكن يل فيها إال .. ونبضات حياة.. ونسمات.. إا كلمات

.. أما الفضل فهو ملن سبق.. واإلعداد.. والتنسيق.. االختيار
وقد قسمتها إىل .. اعتمدت فيها األحاديث الصحيحة دون غريها

  :مخسة أجزاء
  .هاق عالقة املسلمة مع خال:األول

  . مع والديها عالقة املسلمة:لثاينا
  . عالقة املسلمة مع نفسها:الثالث
  . عالقة املسلمة ببيتها وأطفاهلا:الرابع

  . عالقة املسلمة بأخواا وجمتمعها:اخلامس
وأن يغفر .. أرجو من اهللا تعاىل أن أكون قد وفقت إىل ذلك
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لى كل إنه ع.. وأن يكتب له القبول.. لنا ما فيه من اخلطأ والنسيان
وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه .. شيء قدير

  .وسلم
  



 ونبضاتنسمات 
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   مع خالقها سبحانه وتعاىلة املسلمةعالق
 بنفس مؤمنة صادقة تستعد دوما للقاء اهللا تعاىل أكثر مما -١

ة على خري األحوال ظ يف كل حل حترص أن تكون..تستعد لغريه
اهللا سبحانه الذي ما بعده  يف كل حلظة تتوقع لقاء وأفضلها ألا

استعداد يتوقف عليه مستقبلها احلقيقي األبدي الذي فيه .. رجوع
وخري .. دار استقرارها راجية داعية أن يكون خري أيامها يوم لقائه

  ..أعماهلا خواتيمها
٢-ا إلمياشعرت أن معها .. ا باملالئكة أثر عظيم يف حيا

وملك عن .. تب احلسناتملك عن ميينها يك.. ملكني موكلني ا
يف قيامها ..  يف إقامتها وسفرهايالزماا.. مشاهلا يكتب السيئات

يالزماا ال يتخليان عنها .. يف صالا وعبادا كلها.. وجلوسها
 ا فتحفظت أن يكتبا عليها شيئًا ال يليق.. إال يف أحوال خاصة

ة اليت  السيئحصنت نفسها من األقوال واألعمال.. قةكمؤمنة صاد
يوم يقوم .. ستحاسب على كل كبرية وصغرية منها يوم القيامة

  .الناس لرب العاملني
اِل قَِعيدمِن الشعِمِني وِن الْياِن علَقِّيتلَقَّى الْمتا  * ِإذْ يم

ِتيدع ِقيبِه ريٍل ِإال لَدقَو لِْفظُ ِمني..  
من .. وقات اهللا تعاىليف خمل.. والنظر..  من مساا التأمل-٣

.. حبار وأار.. ومشس وكواكب.. وقمر وجنوم.. أرض ومساء
فتقف أمام عظمة .. نبات وأزهار.. جبال ووديان.. رياح وسحاب

حبا .. فتزداد إميانا وطاعة.. اهللا تعاىل وقدرته خاشعة خاضعة
.. خلْققُلْ ِسريوا ِفي اَألرِض فَانظُروا كَيف بدأَ الْ.. وتعظيما
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 اٍتاِر آليهالنِل وِتالِف اللَّياخِض واَألراِت ووملِْق السِإنَّ ِفي خ
أُوِلي اَأللْباِب الَِّذين يذْكُرونَ اَهللا ِقياما وقُعودا وعلَى جنوِبِهم  * ِل

قْت هذَا باِطالً ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق السمواِت واَألرِض ربنا ما خلَ
  ..سبحانك فَِقنا عذَاب الناِر

فتستغين ا بقدر ..  تستشعر بقلبها صفات اهللا سبحانه-٤
فإن شهدت .. وقيامها بعبوديتها.. حظها وقسمها من معرفتها

تعبدت را .. مشهد علو اهللا تعاىل على خلقه، واستوائه على عرشه
فيصري لقلبها صمد يعرج إليه مناجيا .. سبحانه مبقتضى هذه الصفة

وتستشعر بذلك أن .. واقفة بني يديه وقوف العبد الذليل.. له مطرقًا
.. كالمها وعملها صاعد إليه معروض عليه مع أوىف خاصته وأوليائه

فتستحيي أن يصعد إليه من كالمها وعملها ما خيزيها ويفضحها 
  ..هناك

 يعزب عنه مثقال  الذي ال..وإن شهدت مشهد العلم احمليط
وال حتت .. وال يف قرار البحر.. ذرة يف األرض وال يف السماء

.. وخواطرها..  علمت أن حركاا الظاهرة والباطنة..أطباق اجلبال
  .ظاهرة مكشوفة لديه ال خيفى عليه منها شيء.. ومجيع أحواهلا

وإن أشعرت قلبها صفة مسعه سبحانه ألصوات عباده على 
 رهجأدركت أنه ال يشغله سبحانه .. ئها وجهرهاوخفا.. اختالفها

من جها وال تغلطه..  على صوت من أسرراألصوات على كثر 
  ..واجتماعها

الذي يرى .. وإن استشعرت معىن امسه البصري جل جالله
ويرى ..  الظلماءدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف شدة
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أعطت .. وحركتها.. وعروقهاوخمها .. تفاصيل خلق الذرة الصغرية
ال .. رأى منه سبحانهفتيقنت أا مب.. حقه من العبوديةهذا املشهد 

 أنه سبحانه وأيقنت.. يغيب عنه من حركاا وسكناا شيء
وأن .. لكمال أمسائه وصفاته.. مع اية الذل.. يستحق اية احلب

ُهللا الْمِلك فَتعالَى ا .. وضالل.. وعناء.. كل عبودية لغريه باطلة
  . الْحق ال ِإلَه ِإال هو رب الْعرِش الْكَِرِمي

..  اهللا تعاىل عليها أن وفقها لطاعته وعبادتهر منة تستحض-٥
..  مبنة العبد على اهللا تعاىلرحتذر من أن يتسرب شيء من الشعو

وأن أخطره ما كان .. مذهب لإلميان.. تعلم أن ذلك حمبط للعمل
فعه عن ه وتدفتجاهد.. عوبة اإلحساس به ودقته وخفائهبالقلب لص

  .فهو أخطر من الرياء.. قلبها
والعطاء ..  علمها بتفرد الرب سبحانه وتعاىل بالضر والنفع-٦

ليس .. جعل لبها معلقًا باهللا سبحانه.. واخللق والرزق.. واملنع
ليس لألموات أو .. عبادا خالصة هللا تعاىل.. باألشياء واألشخاص

.. أو استعانة.. من طواف أو دعاء.. أو املشاهد واآلثار.. ألحياءا
  ..ألا آمنت أن ذلك شرك يؤدي بصاحبته إىل اهلالك

أن .. حتكيم شرع اهللا تعاىل..  غايتها نصرة دين اهللا تعاىل-٧
 الشهوات بدعوى ليس مهها حتقيق.. يكون الدين كله هللا تعاىل

ألا تعلم أن ذلك .. ى احلريةوال إشباع الرغبات بدعو.. الرفاهية
مدعاة إىل استحالل كثري من الوسائل احملرمة للوصول إىل غايات 

واليت فيها .. أو غايات ال حتقق رضا اهللا تعاىل ومراده.. حمرمة
  .السعادة واخلري للبشر
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أبغضت .. إن أبغضت.. أحبت يف اهللا تعاىل..  إن أحبت-٨
منعت ..  وإن منعت..تعاىلطت هللا ع أ..إن أعطت.. يف اهللا تعاىل
دون أي .. قلبها منعقد على االقتداء برسول اهللا .. هللا تعاىل

.. احلاكم يف ذلك كله دقه وجله.. مالعواأل.. يف األقوال.. أحد
ال تتقدم بني يديه بعقيدة وال قول وال .. هو ما جاء به الرسول 

بين يدِي اِهللا ورسوِلِه يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تقَدموا .. عمل
ِليمع ِميعقُوا اَهللا ِإنَّ اَهللا ساتو.  

.. متألقة املشاعر.. ة النفسرضي.. تعمل جاهدة ناصبة -٩
.. تسعد بالبذل يف سبيل اهللا تعاىل.. وفية لرا.. حفية بدينها

 اجد.. فتزداد هدى ورشادا.. والهاة جزاءها األوىف عند مفمستشر
.. يف طريق نشر اخلري.. حىت ترى مثار دعوا تتقدم.. وإخالصا

  .حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِهللا.. وإرجاع اخللق للحق
ألا تتلقى .. األرض ال ختضعها قوة يف .. أبية عنيدة-١٠

وال تسحب .. الةمسلمة ال تنجر وراء حث..  اهللا تعاىلأوامرها من
إا آمنت باهللا تعاىل .. ال تثق يف مناهج بشر.. يعخلف تقال

أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ .. ومل تبتغ غري منهاجه نظاما.. حكما
  .ومن أَحسن ِمن اِهللا حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ

.. مساعه جلهرها ومهسها..  تستشعر رؤية اهللا تعاىل هلا-١١
افتجعل من نفسها رقيبا.. ا على حركاا.. وسكناوكلما ..

ال وأنه .. سِميع بِصري.. إا تعلم أنه سبحانه.. هاروأسرا
.. فتخشاه بالغيب.. يخفَى علَيِه شيٌء ِفي اَألرِض وال ِفي السماِء

َك رأَجةٌ وِفرغم مِب لَهيِبالْغ مهبنَ روشخي ِإنَّ الَِّذينِبري.  
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تؤمن أن كل شيء يقع ..  تسلم بقضاء اهللا تعاىل وقدره-١٢
 اقتضت أن يعيش اليت.. يف هذا الكون بتدبري من اهللا تعاىل وحكمته

.. بني النعم والنقم.. بني العاقبة واملرض.. العباد بني الغىن والفقر
تفتقدها من جهلت هذه .. وطمأنينة.. ويقينا.. امتأل قلبها إميانا

وكَانَ أَمر اِهللا .. متدبرة قول اهللا تعاىل.. قة وغفل قلبها عنهااحلقي
.. مؤمنة بقضائه.. فال تراها إال راضية عن را.. قَدرا مقْدورا

وال جتزعها ..  وتبطرهاال تغرها النعمة.. مفوضة أمورها كلها إليه
  .. صابرة حمتسبة األجر من اهللا تعاىل.. املصيبة

، إن أمره كله خري، إن أصابته ألمر املسلمعجبا «: قال 
  سراء شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء صرب فكان 

  .»خريا له
منشرحة ..  سليمة النفس حنو األفضل يف ذات اهللا تعاىل-١٣

طيبة .. وبفعل ما فرضه اهللا تعاىل عليها.. ونواهيه.. الصدر بأوامره
.. ا حرمه اهللا تعاىل عليهاتنتهي عم.. سلسة منقادة إليه.. النفس به

 من اتترك كثري.. ترغب يف نوافل اخلري.. راضية غري متضجرة منه
.. املباح لوجهه تعاىل إذا رأت أن تركه أقرب إىل العبودية من فعله

  . لذلك كلهمستبشرة
أصل .. حبلها حبل اهللا تعاىل املتني..  طريقها اتباع اهلدى-١٤

تأشريا .. وا اإلميان والعلمجواز رك.. منهجها الكتاب والسنة
.. رفقتها يف طريقها مؤمنات عامالت.. إخالص العمل وصوابه

زادها التقوى وهو .. ووجهتها جنة عرضها األرض والسماوات
  .فسفرها عبادة ألنه باهللا وهللا ويف اهللا تعاىل.. خري الزاد
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يكُونوا وبدا لَهم ِمن اِهللا ما لَم :  تسمع قول اهللا تعاىل-١٥
..  وتتذكر ستر اهللا تعاىل عليها.. فتتذكر معاصيهايحتِسبونَ

ويكشف .. فيقشعر بدا عندما تتذكر أن اهللا تعاىل سيفضح السرائر
.. ها وأبيهاموأ.. يف يوم تتمىن أن تفتدي بأخيها.. البواطن
 ما  ولكنها سرعان.. فيزداد خوفها من اهللا تعاىل وعقابه.. وأبنائها

 طريقها إىل فتأخذ.. وعظمة عفوه.. كر سعة رمحة اهللا تعاىلتتذ
قُلْ يا ِعباِدي .. دليالً على حسن ظنها باهللا تعاىل.. التوبة النصوح

 ِفرغِة اِهللا ِإنَّ اَهللا يمحر طُوا ِمنقْنال ت فُِسِهملَى أَنفُوا عرأَس الَِّذين
  .غفُور الرِحيمالذُّنوب جِميعا ِإنه هو الْ

تتعلم األذكار .. عاىل وتربط قلبها باهللا ت.. تقوي روحها-١٦
ترددها يف أوقاا .. تثابر على حفظها.. ن رسول اهللا املأثورة ع

فيبقى قلبها موصوالً باهللا .. ومناسباا ما استطاعت إىل ذلك سبيالً
 ال ..ويرهف وجداا.. وتسمو روحها.. وتزكو نفسها.. تعاىل
  . يف نفسها وال كدرغبش

مهها مرضاة اهللا . ،.ماهلا كلها وجه اهللا تعاىل تبتغي يف أع-١٧
تتضح أمام عينيها معامل .. سبحانه يف كل خطوة من خطواا

ما دامت منطلقاا .. ال جمال لديها للتناقض.. الطريق القومي
ا عندما تزن أعماهل..  ومقاييسها ثابتة..ومنهجها واضحا.. صحيحة
من «: مستهدية يف ذلك بقول نبيها ..  مرضاة اهللا تعاىلمبيزان

 كفاه اهللا مؤونة الناس، ومن اس رضاء اهللا بسخط النالتمس
  .»التمس رضاء الناس بسخط اهللا وكله اهللا إىل الناس

تنقطع فيها عن ..  الصالة صلة بينها وبني را سبحانه-١٨
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تستمد منه اهلداية .. هللا تعاىلتتجه بكياا كله إىل ا.. شواغل احلياة
بأداء كامل ال اون فيه وال .. تقيمها يف أوقاا.. والعون والتسديد

.. صالا ليست جمرد قيام وقعود وحركات.. وال ترخص.. تساهل
صالا ال تنتهي .. والقلب خواء.. شغلةوالنفس من.. والذهن شارد

.. استغفار.. الةصبل هلا بعد ال.. منها لتنغمر يف شواغل احلياة
وأَِقمن  :يقول اهللا تعاىل ألمهات املؤمنني.. وأذكار.. وتسبيح

ولَهسراَهللا و نأَِطعكَاةَ والز آِتنيالةَ والص.  
.. فتزل ا القدم..  قد تغشى نفسها املؤمنة آثار من غفلة-١٩

رعان ما لكنها س.. أو تقع يف تقصري ال يليق باملؤمنة املطيعة اخلاشعة
وترجع .. وتستغفر من تقصريها.. تتذكر وتنتبه وتنخلع من زلتها

مستشعرة نسمات الطاعة .. خمبتة نادمة.. إىل محى را اآلمن
ِإنَّ الَِّذين اتقَوا ِإذَا مسهم طَاِئف ِمن .. واهلداية والرضوان

  .الشيطَاِن تذَكَّروا فَِإذَا هم مبِصرونَ
أن .. وهي احلريصة على فوزها يف اآلخرة..  يفوا ال-٢٠

آناء .. وتتوق إليه نفسها.. ما يتسع له نشاطها.. تأيت من النوافل
ويرفعها .. ها من رايأن ذلك يدن.. تعلم.. وأطراف النهار.. الليل

حىت يكون مسعها الذي .. ورضاه عنها.. إىل مقام حبه تعاىل هلا
  .. ويدها اليت تبطش ا..  بهوبصرها الذي تبصر.. تسمع به

ما زال عبدي يتقرب «:  اهللا سبحانه يف احلديث القدسييقول
إيل بالنوافل حىت أحبه؛ فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، 
وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشى 

  .»يذنها، ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألع
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تستروح فيها .. الل القرآن الوارفةظما إىل  تفيء دو-٢١
تفتحها هلا آيات .. تستشرق آفاق اخلري.. نسمات الندى املعطرة

جتعل هلا أوقاتا .. تكثر من تالوته يف تدبر وخشوع.. الذكر احلكيم
فتدخل معانيه إىل نفسها .. تتلو كالمه.. ختلو فيها إىل را

لط قلبها فتزيده إميانا وختا.. وتالمس عقلها فتنميه.. فتزكيها
  .أال بذكر اهللا تطمئن القلوب.. وطمأنينة
 بكل هحتصي ما يتوجب عليها دفع..  تؤيت زكاة أمواهلا-٢٢
ال يدور يف خلدها أن .. وتنفقه يف مصارفه املشروعة.. دقة وأمانة

وال تتهاون يف إخراجها .. تتهرب عن بعض ما يتوجب عليها دفعه
ويف خلقها ..  ذلك إال من يف تدينها غبشوال تتلكأ يف.. كاملة
  .الَِّذين يِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راِكعونَ.. التواء

تعلم أنه ال .. ال تتعداها..  قيدت نفسها حبدود اهللا تعاىل-٢٣
ومن .. اه ظامل لنفسهعيتعدى حدود اهللا تعاىل إال خاسر يف مس

دح دعتيهفْسن ظَلَم اِهللا فَقَد ود.  
ذات يقني .. قوية ثابتة.. فإذا هي..  تشعر مبعية اهللا تعاىل-٢٤

تراقب ..  أحدا على حساب احلقلماال جت.. وصرب وثقة.. وجرأة
.. والبغي..  اآلثامنقية من.. ال تبتغي غري وجهه سبحانه.. اهللا تعاىل
  .واحلسد.. والغل

أن هداها وقومها إىل .. اىل عليها تستشعر فضل اهللا تع-٢٥
..  التائهةفتشفق على األمم.. اإلميان احلق باإلله الواحد األحد

من تيه .. تدرك على الفور دورها يف الريادة واإلنقاذ.. الضائعة
 نفسها حيث تضع.. إىل رحابة التوحيد واإلميان.. الشرك واإلحلاد
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وهداة .. اة املسريمع حد.. يف مقدمة الصف. .أراد اهللا تعاىل هلا
  .وجناة املصري.. وسالمة التوجه..  نور اإلميانإىل.. القافلة

 إهلها الذي تعبده هو اهللا تعاىل الفعال ملا  بأن يقينها-٢٦
وما كَانَ اُهللا ِليعِجزه ِمن شيٍء ِفي السمواِت وال ِفي .. يريد

ها وثقة يف أنه سبحانه جيعلها ترفع الرأس اعتزازا بعبوديت.. اَألرِض
قادر على .. وجيلب هلا اخلري والنفع.. قادر على أن يدفع عنها الضر

وسعيها إال .. فتنقطع آماهلا إال منه.. إسعادها يف الدنيا واآلخرة
.. وتعلق قلبها إال به.. وخوفها إال منه.. ورجاءها إال فيه.. إليه

 يف هذا الكون إال توقن أن شيئًا ال حيدث.. وانصياعها إال ألوامره
.. وأن ما أصاا يف هذه احلياة ما كان ليخطئها.. مبشيئته وإرادته

وال يبطرها .. فال حيزا شيء فات.. كن ليصيبهايوما أخطأها مل 
  .ِلكَيال تأْسوا علَى ما فَاتكُم وال تفْرحوا ِبما آتاكُم.. خري أتى
.. ومتابعتها.. خالصهايف إ..  تراقب نفسها قبل العمل-٢٧

وجتاهدها .. ويف اهللا تعاىل.. تراقب قلبها يف حتقيقها للمحبة هللا تعاىل
وعدم .. على التقصري فيه.. حتاسب نفسها بعد العمل.. على ذلك

  .والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا.. كمال اإلخالص
ا بذلك أسعد إنسانة يف وأ..  ال تنسى أبدا أا مسلمة-٢٨
.. ألا حتيا لرسالة.. وأن حياا هي احلياة اليت هلا معىن.. الوجود

وِندبعِإال ِلي ساِإلنو الِْجن لَقْتا خمو .. وأن شخصيتها رمسها
 الذي كان خلقه.. وبني معاملها على منهاج القدوة .. اهللا تعاىل
 ملنهاج ألا تريد إعادة البشرية.. وأن هدفها ساٍم ونبيل .. القرآن 
  .واجلنة.. رضوان اهللا تعاىل.. ترجو من وراء ذلك.. اهللا تعاىل
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إذا فجعت بفقد أحد .. متماسكة.. متزنة..  بصرية-٢٩
ال يفقدها السيطرة على .. ال يستلب احلزن صواا.. أحبائها
 يف تلك تدي دي الرسول .. بل تصرب وحتتسب.. نفسها
.. امبتعدة عن كل ما خيدش حسن إسالمه.. ت العصيبةالساعا

وأن .. وتؤمن أن املوت حق.. بقضاء اهللا تعاىل وقدره.. ونقاء إمياا
فال معىن للجزع الذي يفقد .. وأن احلياة ممر.. نا فكل من عليها

فإذا هي تضرب الوجه أو متزق .. التوازن ويطيش بالصواب
الطعن : يف الناس هم ما كفراثنتان «.. أو ترفع الصوت.. الثياب

إذ ال قبل ..  فينساب دمع عينها..»يف النسب، والنياحة على امليت
.. فيف وقدة األملوخت..  احلزنةيعينها على إطفاء مجر.. سهبهلا حب

  .ووين وقع املصيبة
 مع عبد  يعوده فأتى رسول اهللا اشتكى سعد بن عبادة 

.. .. د اهللا بن مسعودالرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وعب
ال يا : قالوا.. »أقد قضي؟«: فلما دخل عليه وجده يف غشية فقال

، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فبكى رسول اهللا .. رسول اهللا
؟ إن اهللا ال يعذب بدمع العني وال حزن أال تسمعون«: فقال 

  .» أو يرحم)وأشار إىل لسانه(القلب ولكن يعذب ذا 
وتوعده ..  للنياحة والعويل الرسول  تدرك حترمي-٣٠

 تقام االنائحة إذا مل تتب قبل مو«.. للنائحة إذا مل تتب قبل موا
تدرك .. »يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب

وحرماا من .. إنذاره هلا باحتجاا عن مالئكة الرمحة يف الدنيا
صلي تال «.. ييج األحزاندعائه هلا ما دامت مصرة على النياحة و
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  ).أي مصوتة.. (»املالئكة على نائحة وال مرنة
جداين ال تقتصر على املعىن الو.. انية تعلم أن املوازين اإلمي-٣١

من تلك ..  التأثري العقلي يف احلياةإمنا تتعداه إىل معىن.. فيها
فتنتظر ساعة يفتضح فيها .. أن الكاذب البد أن يفتضح.. املوازين
كشروق .. تنتظرها كما تنتظر أي حدث مادي..  والبدالكاذب
ِإنَّ اَهللا ال يصِلح .. ومن تلك املوازين.. أو نزول املطر.. الشمس

فِْسِدينلَ الْممع ..وقريب منه .. دِدي كَيهأَنَّ اَهللا ال يو
اِئِننيالْخ ..والثانية جتلب الثالثة.. وأن اخلطيئة األوىل جتلب ثانية. .

التوفيق الذي حييط .. بعكس هذه املوازين.. عقوبة من اهللا تعاىل
والَِّذين اهتدوا زادهم هدى ..  وفق ميزانوالصادقة.. املهتدية

ماهقْوت ماهآتو .. وكم من مؤمنة عجزت عن دفع ظلم يقع
ِإنَّ .. تصديقًا مليزان.. ويبطش بالظامل.. فينجيها اهللا تعاىل.. عليها

  .اَهللا يداِفع عِن الَِّذين آمنوا
.. واإلميان يعمر قلبها..  إميانا واحتسابا.. تصوم رمضان-٣٢

.. »من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«
عن .. حتفظ لساا وبصرها وجوارحها.. تعرف حق صومها عليها
من مل يدع قول «.. أو حيبط من أجره.. كل ما خيدش صومها

  .»الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه
 تغتنم بل.. وليلها يف اللهو والسهر.. ال تقضي ارها يف النوم

.. وصدقة.. من صالة.. ه بالعمل الصاحلفتملؤ.. هذا الشهر املبارك
ول عائشة رضي قت.. وتسبيح.. وذكر.. ليلها قيام.. وتالوة قرآن

 جيتهد يف رمضان ما ال جيتهد يف كان رسول اهللا «: هااهللا عن
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  .»غريه، ويف العشر األواخر منه ما ال جيتهد يف غريه
مىت ... أن حتج إىل بيت اهللا تعاىل..  عينيها تضع نصب-٣٣

تقف على كل .. تدرس أحكام احلج.. استطاعت إىل ذلك سبيالً
كان .. جناسك احلفإذا ما أقبلت تؤدي م.. صغرية وكبرية منها
ا تاما صحيححتس ببشاشة .. تشعر بطمأنينة اإلميان يف قلبها.. احج

الذي مجع أمم .. إميانا بعظمة هذا الدين.. اإلميان تغمر كياا
فتعود بعد هذا احلج .. األرض قاطبة حول هذا البيت املعمور

 يف طاعة  حجهاقضت أوقات.. وقد خرجت من ذنوا.. وراملرب
وقضاء .. فلم تكن لالستمتاع أو التجوال..  خملصة النية..اهللا تعاىل

بل .. وتغيري حال.. كأنه رحلة ونزهة.. األوقات يف السهر والسمر
.. بالتلبية..  بذكر اهللا تعاىلكانت كل جوارحها مستمتعة

يفيض قلبها حبب .. واحلمد هللا الواحد الكرمي.. والتسبيح.. والتكبري
 أعاا على إكمال هذه العبادة على الذي.. وتعظيمه.. اهللا تعاىل

  .. الوجه الذي يرضيه سبحانه
 نغزو يا رسول اهللا، أال: قلت: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

.. » أحسن اجلهاد وأمجله احلج املربورلكن«: وجناهد معكم؟ فقال
  .فال أدع احلج بعد إذ مسعت هذا من رسول اهللا : قالت

.. ولسان ضارع..  نظرت إىل السماء بقلب متلهف-٣٤
حتس أن سجنها .. تنتظر عطاءات إهلية.. وكفني مبسوطتني

إال أنه أزاح .. مع أنه ميثل حاجزا منيعا بينها وبني الناس.. النفسي
فيلوح هلا نور ال يبصره إال من .. ا وبني خالقهاهكل حاجز بين

أحست أن أملها بلغ .. غريهدون هذه نعمة يلقاها املظلوم .. ظلم
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ا عن عامل حد من عليها ليصلها بالسماءلألرض وكاا ارتفع  ..
.. وقرا من اهللا سبحانه.. فتطمئن لشعور غامر أبعدها عن البشر

فمن هناك يأيت إنصاف .. الربانية.. فراحت تنتظر االستجابة اإلهلية
 اهللا واتق دعوة املظلوم فإا ليست بينها وبني«. املظلوم
ودعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق الغمام ويفتح هلا «.. »حجاب

  .»وعزيت ألنصرنك ولو بعد حني: أبواب السماء ويقول الرب
هو السالح الذي حيمي ..  أدركت أن اجلانب الروحي-٣٥

حيميه من الزيغ والوقوع يف مستنقعات .. العقل أثناء قيامه مبهامه
وأيقنت .. عن املسار الصحيحواالنزالق أو االحنراف .. آسنة
وامتالؤه ال .. أنه ال غىن هلا عن امتالء اجلانب الروحي.. بذلك

تضيء كل أرجاء .. فيفيض قلبها مبعاٍن نورانية.. يكون إال باإلميان
فتشعر بالسعادة والرضى لبعد عقلها عن حافة اهلاوية .. نفسها

  .حيث اخلسارة اليت ليس بعدها خسارة
سائرة متحركة حبركة ..  هذه احلياةن بأ إمياا عظيم-٣٦
على .. على كل حركة وسكنة يف احلياة.. ورقابة دائمة.. هادفة

وال يصفق .. إذ ما تسقط من ورقة إال هو يعلمها.. عدد الثواين
.. يدبر كل حركة من املعنويات.. طائر جبناحيه إال بإذنه سبحانه

.. قدرة تقديراوكل حركة م.. كما دبر كل ذرة وجرم من املاديات
تنطق بذلك أحواهلا يف الساعات اليت تلي فعلها .. ال تسري بفوضى
  ..للحسنة أو السيئة

 من  ألعرف طاعيت من معصييتإين: (كان بعض السلف يقول
فتحذر من .. وتنتبه.. فتسرع لتزداد خريا وصعودا).. خلق دابيت
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من زوج .. يفة احلياتية اخلفيفة اللطتدرك أن يف املعاكسات.. قاملرتل
أو حذاء ضائع البنها فيتأخر .. عبوس ال تدري ما سبب إغضابه

 أو رنة.. أو نسيان الطعام على النار فيحترق.. عن دوامه املدرسي
تدرك يف .. أو بكاء طفل يوقظها من نومها فيزعجها.. هاتف
شارات إو.. حتذيرا مينعها من االسترسال يف الغي والزلل.. ذلك

وإال عوقبت بأكرب من . .إىل فطم النفس عن هواهاربانية تنبهها 
فشل يف .. تسلط ظامل.. أو مرض متعب.. تضييق رزق.. ذلك

فتشعر أن تلك .. ورمبا أكرب من ذلك.. أو سفاهة جار.. امتحان
.. تفهمها.. وهي من متام لطف اهللا تعاىل مبؤمنة.. املعاكسات
حتت هي ها ويذكرها بأنه مع.. من أجل أال تتمادى. .اهوتستوعب
  .لتستقيم.. رقابته

وختاف عذاب را .. ختشى على نفسها..  مؤمنة صادقة-٣٧
تطمع يف ..  من صغائر الذنوبة حريصة على السالم..سبحانه

.. يغلب عليها اخلوف.. الدرجات العلى والرفيق األعلى من اجلنة
وختشى .. تستصغر عملها الصاحل.. ال تأمن من العقوبة.. واملراقبة

وب الصغرية إذا اجتمعت نتعلم أن الذ.. يئصغري عملها السمن 
يا عائشة، إياك «: يقول .. أهلكتها يوم القيامة.. على صاحبتها

  .» من اهللا عز وجل طالبا هلانوحمقرات الذنوب فإ
حسب درجة العبد ..  االستعداد لشهر رمضان واستقباله-٣٨

 واغتنام ساعات.. قظةومرتلته من الي.. واليقني.. من اإلميان والصرب
وال .. فال تستقبله بالضجر من فقدان الطعام والشراب.. العمر

 من ال تستقبله باإلكثار.. سفر واهلرب عن بالد املسلمنيتستقبله بال
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تعقد العزم أن تعمره مبا .. والتفكري يف نوعية إعدادها.. األطعمة
مدركة أن .. قةبالتوبة الصاد.. ويقرا إىل اهللا تعاىل.. يزيد حسناا

وما .. الذنوب سبب حرمان العبد من خريي الدنيا واآلخرة
  .. أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثٍري
تستقبل .. وال مصيبة أعظم من أن حترم من األعمال الصاحلة

.. تستعدحىت تتهيأ نفسها و..  من صاحل األعمالرمضان باإلكثار
 :تقول عائشة رضي اهللا تعاىل عنها.. احلسنة بعدها.. فثواب احلسنة

وما ..  رمضان استكمل صيام شهر قط إالما رأيت رسول اهللا «
وتدعو اهللا تعاىل أن .. »رأيته يف شهر أكثر صياما منه يف شعبان

.. مؤمنة.. وأن يبلغها صيامه وقيامه.. يعينها على الطاعة يف رمضان
  .وقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب لَكُم.. حمتسبة

ال حترم ..  جتتهد يف الطاعة يف شهر رمضان ويف غريه-٣٩
فأمامها أبواب .. إذا مل تستطع الصالة والصيام.. نفسها من اخلري

.. وجتلب به اخلري.. تدفع به املكروه.. الدعاء.. من الطاعات كثرية
وِإذَا سأَلَك .. إنه سالح املؤمنة.. نزلوختففه إذا .. تدفع به البالء

  ..ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن
.. والتهليل.. من التسبيح والتحميد.. ذكر اهللا تعاىل.. أمامها
ما عمل آدمي عمالً أجنى من عذاب اهللا من ذكر «.. والتكبري

 اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا ألن أقول سبحان«.. »اهللا
  .»أكرب أحب إيل مما طلعت عليه الشمس

من صلى علي واحدة صلى «: الصالة على النيب .. أمامها
يا أيها الناس توبوا إىل اهللا «.. واالستغفار.. »اهللا عليه ا عشرا
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من «.. تتصدق فإن.. » أتوب يف اليوم مائة مرةواستغفروه فإين
 نبعدل مترة من كسب طيب، وال يقبل اهللا إال الطيب، فإتصدق 

لوه حىت ف أحدكم  يريبا بيمينه مث يربيها لصاحبها كماهللا يقبلها
  أجود الناس وكان وكان رسول اهللا(.. »تكون مثل اجلبل

  ..  تقوم على خدمة الصائمني يف بيتها)..أجود ما يكون يف رمضان
..  من الصحابة يف سفر حينما خدم املفطرون الصائمنيقال 

غري ما حتتسبه من أن يكتب هلا .. »ذهب املفطرون اليوم باألجر«
إذا مرض العبد أو سافر كتب «.. مثل ما كانت تعمل يف طهرها

  .» صحيحا مقيمااهللا تعاىل له من األجر مثل ما كان يعمل
حجها بداية ..  ملشوار حياا من جديدة حجها انطالق-٤٠

حجها بداية اجلدية يف تصرفاا .. ع إىل اهللا تعاىلالتوبة والرجو
والبعد .. حجها بداية اإلقبال على الطاعات.. كداعية إىل اهللا تعاىل
.. بداية اإلقبال على األمور املهمة العظيمة.. عن املعاصي والذنوب

فوجدا .. تبحث عن السعادة.. وترك سفاسف األمور وحقريها
طريقها طويل والعقبات ..  والعمل الصاحليف إمياا وطاعتها ودعوا

  .إال من رمحها اهللا تعاىل.. كثرية والوقوف يف احملشر عصيب
ما من أيام العمل الصاحل فيها أحب إىل اهللا «:  قال -٤١

يا :  قالوا)..يعين أيام العشر من ذي احلجة.. (»من هذه األيام
هاد يف سبيل اهللا وال اجل«: رسول اهللا، وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟ قال

فأيقنت .. »إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء
جتتهد فيها وتعمل .. وموسم عظيم.. مباركة.. أا أيام فاضلة

.. تستقبلها بالتوبة الصادقة.. الصاحلات وتستكثر من احلسنات
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ت لَّكُمونَ لَعِمنؤا الْمها أَيِميعوا ِإلَى اِهللا جوبتونَوفِْلح .. والعزم
فمن صدقت .. الصادق على اغتنامها وعمارا مبا يرضي اهللا تعاىل

وهيأ هلا األسباب املوصلة إىل اخلري وأعاا .. صدقها اهللا.. اهللا تعاىل
.. فتجتهد فيها.. والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا.. عليها

سجود فإنك لن تسجد هللا سجدة إال عليك بكثرة ال«.. بالصالة
ما من «.. والصيام.. » ا خطيئةرفعك اهللا ا درجة وحط عنك

عبد يصوم يوما يف سبيل اهللا إال باعد بذلك اليوم وجهه عن النار 
الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِباللَّيِل .. والصدقة.. »سبعني خريفًا

 فَلَهم أَجرهم ِعند ربِهم وال خوف علَيِهم والنهاِر ِسرا وعالِنيةً
ويذْكُروا اسم اِهللا ِفي .. والتكبري والذكر.. وال هم يحزنونَ

وقراءة .. واستغفار..  ودعاء..من حتميد وتسبيح.. أَياٍم معلُوماٍت
حني .. فهي سنة أبيها إبراهيم .. وال تنسى األضحية.. قرآن

..  شعرية من شعائر اإلسالموهي.. فدى ولده إمساعيل بذبح عظيم
  .. واظب عليها النيب .. وعبادة عظيمة

 بكبشني أقرنني أملحني ضحى النيب «:  قالعن أنس 
  .»ذحبهما بيده ومسى وكرب ووضع رجله على صفاحهما

 بفوزها فرحها.. موسم فرح وسرور..  العيد عندها-٤٢
بوثوقها بوعد .. وحيازا ثواب أعماهلا..  سبحانهإكمال طاعة را

قُلْ ِبفَضِل اِهللا وِبرحمِتِه فَِبذَِلك ..  ومغفرتهرا هلا عليها بفضله
.. وطريقها إىل عيدها يف اجلنة.. فَلْيفْرحوا هو خير ِمما يجمعونَ

ا يعطيها فم.. ويتجلى هلا وتنظر إليه.. عند زيارا لرا سبحانه
ِللَِّذين أَحسنوا .. وهو الزيادة.. شيئًا هو أحب إليها من ذلك
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  .الْحسنى وِزيادةٌ
 تدرك أن صالا يف بيتها أفضل هلا من صالا يف -٤٣
ولو كان هذا املسجد هو املسجد النبوي الذي تضاعف .. املسجد

  .. فيه الصالة إىل ألف صالة فيما سواه
 محيد الساعدي رضي اهللا عنها إىل بيت النيب جاءت امرأة أيب

أحب الصالة معك، فقال يا رسول اهللا، إين: ت فقال  :» قد
علمت أنك حتبني الصالة معي، وصالتك يف بيتك خري من 
صالتك يف حجرتك، وصالتك يف حجرتك خري من صالتك يف 
دارك، وصالتك دارك خري من صالتك يف مسجد قومك، 

.. »مك خري من صالتك يف مسجديوصالتك يف مسجد قو
.. فأمرت فبين هلا مسجد يف أقصى شيء يف بيتها وأظلمه: قالت

  ..فكانت تصلي فيه حىت لقيت اهللا عز وجل
إذا .. الذي أعطاه اهللا تعاىل هلا.. تفكرت يف هذا الثواب اجلزيل

.. حفظًا هلا وصيانة من أن ختالط الرجال.. هي صلت يف بيتها
والتمست منه .. يف قول الرسول .. سهاوتأملت بصدق مع نف
مرضاة لرا .. فعلمت أن قرارها يف بيتها.. تلك احلكمة البالغة

يف زيادة .. وإطالة لعمرها اإلنتاجي.. وأمن تمعها.. سبحانه
  .احلسنات واألجر من اهللا تعاىل

 تعتمر يف أن..  بعد إذن زوجها واستطاعتها.. ال يفوا-٤٤
بعد أن .. والتقرب إليه تعاىل..  من اهللا سبحانهرمضان تطلب األجر

قال ..  فتضاعف ا األجرعلمت أا تعدل حجة مع رسول اهللا 
ما منعك «:  المرأة من األنصار يقال هلا أم سنان، قالرسول اهللا 
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ناضحان كانا أليب سنان، حج هو وابنه : قالت» أن تكوين معنا؟
فعمرة يف رمضان «:  قالنا،على أحدمها وكان اآلخر يسقي أرضا ل

فإذا جاء رمضان «: ويف رواية» )أو حجة معي( حجة تعدل
  .»فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة

ماهلا عتؤجل الكثري من أ..  حترص على قيام ليلة القدر-٤٥
فهي عند اهللا تعاىل .. قيامها فيها جتارة عظيمة ال تعوض.. الدنيوية

  .. ةُ الْقَدِر خير ِمن أَلِْف شهٍرلَيلَ.. أفضل من عبادة ألف شهر
واعلم أن من أحياها فكأمنا عبد اهللا تعاىل : يقول اإلمام الرازي

  ..نيفًا ومثانني سنة، ومن أحياها كل سنة فكأمنا رزق أعمارا كثريا
ال تكون مثل من حيييها يف .. ال حترم نفسها من هذا اخلري

فيفوم خري .. و ومدن املالهيأو يف جمالس السمر واللغ.. األسواق
 قيام هذه إا تدرك أمهية.. وتقل حسنام.. ويقصر عمرهم.. كثري
فيها تنسخ .. ليلة حيدد فيها مصري مستقبل عام قادم.. الليلة

فتحرص أن تكون فيها .. وفيها يفرق كل أمر حكيم.. اآلجال
تسأله .. مصلية.. قانتة هللا تعاىل..  للقرآنقارئة.. ذاكرة هللا تعاىل

  .. يف الدنيا واآلخرة.. السعادة
 إذا دخل كان رسول اهللا : تقول عائشة رضي اهللا عنها

العشر األواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد 
  .املئزر

 تعلم أا لو أجهدت نفسها يف التسبيح املتواصل طوال -٤٦
مع ما ..  املالينيف من املرات فضالً عناآلالفلن تبلغ مئات .. اليوم

ولكن جاءها فضل اهللا تعاىل على .. سيفوا من املصاحل األخرى
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يكتب اهللا ا ثوابا .. ليدهلا على كلمات قصرية جامعة.. هذه األمة
  .. ال حيصيه العدد

وختيلت ضخامة .. لت عدد خلق اهللا تعاىل يف هذا الكونيخت
.. ن واملالئكةالذي حيوي باليني من اإلنس واجل.. الرقم الفلكي

واحلشرات والنباتات  واألمساك والنجوم واحليوانات والطيور
ختيلت مقدار حجم عرش الرمحن الذي .. وغريهم كثري.. والرمال

  .. وِسع كُرِسيه السمواِت واَألرض.. ستحظى بوزنه حسنات
ولكن اهللا تعاىل يعطيها بعددهم .. كل ذلك ال ميكن أن حتصيه

وبقدر .. وبقدر زنة عرشه..  وبقدر رضا نفسه العظيم..حسنات
فأدركت أن .. حسنات هائلة ال تقدر وال حتصى.. مداد كلماته

ذلك وغريه كثري من ذكر اهللا تعاىل خري هلا من أن تردد كالما أو 
ال فائدة من ورائه بل رمبا تكسب به الذنوب .. هلوا أو لغوا

  .. واآلثام
 خرج من رضي اهللا عنها أن النيب عن جويرية أم املؤمنني 

عندها بكرة حني صلى الصبح وهي يف مسجدها، مث رجع بعد أن 
ما زلت على احلال اليت فارقتك «: فقال.. أضحى وهي جالسة

 أربع كلمات كلقد قلت بعد«: نعم، فقال : قالت» عليها؟
سبحان اهللا : ثالث مرات، لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن

  .»دد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتهوحبمده ع
فهو أدق .. كالرياء..  حتذر املعاصي اليت حتبط احلسنات-٤٧

يف الليلة الظلماء .. من الشعر السوداء على الصخرة السوداء
اثُورناًء مبه اهلْنعٍل فَجمع ِملُوا ِمنا عا ِإلَى منقَِدمو.  
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اجلبال مث تنتهك حرمات اهللا حتذر من أن تكسب حسنات ك
مث تظن أن تلك احلسنات ستشفع هلا عند .. تعاىل يف السر والعلن

  أن رسول اهللا روى ثوبان .. أو أا تثقل ميزاا.. اهللا تعاىل
ألعلمن أقواما من أميت يأتون يوم القيامة حبسنات أمثال «: قال

: فقال ثوبان» راجبال امة بيضاء فيجعلها اهللا عز وجل هباًء منثو
هم لنا أن ال نكون منهم وحنن ال نعلم، لِّيا رسول اهللا، صفهم لنا ج

 ويأخذون من الليل أما إم إخوانكم ومن جلدتكم«: قال 
  .»كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا مبحارم اهللا انتهكوها

وال .. ال تلوثها شائبة من جهل..  عقيدا نقية صافية-٤٨
 اإلميان باهللا عقيدة قائمة على..  شيء من خرافةيكدر صفاءها

وإليه يرجع .. القادر على كل شيء.. الواحد األحد العلي الصمد
قُلْ من ِبيِدِه ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يِجري وال يجار .. األمر كله

.. تسحرونَسيقُولُونَ ِهللا قُلْ فَأَنى  * علَيِه ِإنْ كُنتم تعلَمونَ
فترى احلياة على  .. ووعيا.. قوة.. عقيدة تزيد شخصيتها

ال .. ستعرض نتائجها يف يوم آت.. دار ابتالء واختبار.. حقيقتها
أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم ِإلَينا ال .. ريب فيه
 أن ميسها أثارة من دون.. ا فيه على أعماهلىيوم جتاز.. ترجعونَ

الْيوم تجزى كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت ال ظُلْم الْيوم ِإنَّ اَهللا .. لمظ
مثقال حبة من .. يوم ال يعزب عن رب العاملني.. سِريع الِْحساِب

ا ونضع الْمواِزين الِْقسطَ ِليوِم الِْقيامِة فَال تظْلَم نفْس شيئًخردل 
اِسِبنيا حكَفَى ِبنا وا ِبهنيٍل أَتدرخ ٍة ِمنبِإنْ كَانَ ِمثْقَالَ حو ..

ا.. ذلك اليوم العصيب.. اتتأمل بعني بصريقبل .. فتعد آلخر
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  ..املغيب
 إن خرجت إىل الصالة يف املسجد يف بعض األوقات -٤٩

وال .. طيبةغري مت.. ال يعرفها أحد.. فإا خترج ملتفة حبجاا
إذا .. فال يؤدي خروجها إىل أي إثارة من فتنة.. متربجة بزينة

 تؤدي صالا وتسارع.. ا إحداكن املسجد فال متس طيبشهدت
أو .. زامحهمفت..  حىت ال تقابل الرجال عند خروجهميف اخلروج
ول أم سلمة رضي اهللا عنها خترب عن النساء يف عهد قت.. حتتك م

   إذا سلمن من املكتوبة قمن وثبت كن« :رسول اهللا 
 ومن صلى من الرجال ما شاء اهللا، فإذا قام رسول اهللا رسول اهللا 

قام الرجال «.  
يف عيدي الفطر ..  يف حضور املشاهد العامة تشارك-٥٠
.. تكرب مع املكربين.. ودعوة املسلمني.. تشهد اخلري.. واألضحى

تقول .. يف خطبة العيدين. .تعيش قضايا األمة اليت تطرح على املنابر
 أن خنرج يف العيدين أمرنا رسول اهللا «: أم عطية رضي اهللا عنها

.. »العواتق وذوات اخلدور، وأمر احليض أن يعتزلن مصلى املسلمني
 الناس، ويدعون بدعائهم احليض خيرجن فيكن يف خلف«: وقالت

  .»يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته
.. حتقق التوازن.. ه املغاالة فيهاتكر..  تعتدل يف عبادا-٥١

دون .. ورغبة.. ونشاط.. بيسر.. وتضمن االستمرارية يف الطاعة
وتقعد نفسها عن املضي يف الطاعة واملداومة .. أن تثقل كاهلها

  .عليها
كانت أم املؤمنني زينب رضي اهللا عنها تصلي النافلة وتطيل 
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 املسجد  ودخل رسول اهللا... الصالة فنصبت حبالً بني ساريتني
لزينب تصلي فإذا : قالوا.. »ما هذا؟«: فقال.. فرأى ذلك احلبل

حلوه؛ ليصل أحدكم «: فقال.. كسلت أو فترت أمسكت به
  ..»نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد

وكانت امرأة من بين أسد تدعى احلوالء بنت تويت تصلي 
 وعندها رسول.. ومرت بعائشة رضي اهللا عنها.. الليل كله ال تنام

هذه احلوالء بنت تويت وزعموا أا ال تنام : فقالت عائشة.. اهللا 
خذوا من العمل ما !! ال تنام الليل«: الليل، فقال رسول اهللا 

  .»تطيقون، فواهللا ال يسأم اهللا حىت تسأموا
 ما كانت مستمرة دائمة عليه الذلك كان أحب األعمال إليه

: قال رسول اهللا.. عاىلألن ذلك أحب إىل اهللا ت.. وإن كان قليالً
وكانت عائشة رضي .. »أحب األعمال إىل اهللا أدومها وإن قل«

  ..اهللا عنها إذا عملت عمالً لزمته
تصوم .. متقربة إىل اهللا تعاىل بشىت النوافل.. نقية..  تقية-٥٢

من صام «.. تدرك ا األجر العظيم.. بعد رمضان ستا من شوال
تصوم يوم .. »ان كصيام الدهر كرمضان مث أتبعه ستا من شوال

 سئل رسول اهللا .. عرفة تكفر به عن نفسها اخلطايا والذنوب
وال يفوا صيام .. »يكفر السنة املاضية«: عن صوم يوم عرفة فقال
 أوصاين حبييب «: يقول أبو الدرداء .. ثالثة أيام من كل شهر

صالة بصيام ثالثة أيام من كل شهر، و:  ما عشتبثالث لن أدعهن
  ..»الضحى، وبأن ال أنام حىت أوتر

وفوق ..  فوق هوى نفسها طاعة اهللا تعاىل ورسوله -٥٣
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تضع دائما .. وفوق اختياراا.. وفوق متع احلياة.. تطلعات أمانيها
وما كَانَ ِلمؤِمٍن وال مؤِمنٍة ِإذَا : نصب عينيها قول اهللا تعاىل

أَنْ يكُونَ لَهم الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن قَضى اُهللا ورسولُه أَمرا 
  .يعِص اَهللا ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مِبينا

ولو .. أن ال ختلو برجل أجنيب عنها..  جتاهد استطاعتها-٥٤
.. أو سيارة.. سواء يف بيت.. إال مع ذي حمرم.. ألقارباكان من 

وامتثاالً .. طاعة هللا تعاىل.. ذي حمرم وال تسافر إال مع .. حمل بيعأو
وبعدا عما يسيء إليها ويؤدي إىل الفتنة ..  لنهيهألمره واجتنابا

  .. فيزيغ القلوب..  حيضرها الشيطانوالفساد واهلالك يف حلظة
ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم، وال تسافر «: قال 

 رسول اهللا، إن امرأيت يا: فقام رجل فقال.. »املرأة إال مع ذي حمرم
 انطلق«: قال .. خرجت حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا

» إياكم والدخول على النساء«: وقال .. »فحج مع امرأتك
: يا رسول اهللا، أفرأيت احلمو؟ قال : فقال رجل من األنصار

.. قارب الزوجأوهو أخو الزوج وما أشبهه من .. »احلمو املوت«
لسهولة دخوهلم على بيت .. شر منهم أكثرحيث إن توقع ال

فتحمي . .املخيف.. تدرك مدى ذلك الوصف الغليظ.. أخيهم
فتحذر من .. مي نفسها من املوتكما حت.. دينها من اهلالك
  .ودينها.. حتفظ نفسها.. التساهل يف ذلك

بل تلتزمه وقلبها ..  ال تلتزم احلجاب تقليدا وعادة-٥٥
أنه .. ونفسها مليئة بالقناعة.. ن اهللا تعاىلمطمئن باإلميان أنه أمر م

فهي .. مبعدا هلا عن مزالق الفتنة والرذيلة.. صيانة هلا كمسلمة
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يوم أنزل .. تتقبله بنفس راضية كما تقبلته نساء املهاجرين واألنصار
..  ن غري عابئة مبا حييط ا من عريىتتأس.. اهللا فيه حكمه وأمره

  .نار جهنم أَشد حراقُلْ .. وتربج.. وتكشف
.. تكون يف عبادة دائمة..  حتقق العبودية هللا يف حياته-٥٦

تبتغي .. يف كل أعماهلا.. تستحضر النية.. وهي تقوم بأعماهلا كلها
إمنا األعمال بالنيات وإمنا «..  مرضاتها وجه اهللا تعاىل وتتحرى

  ..»لكل امرئ ما نوى
.. وحني حتسن لزوجها.. والديهاوهي ترب .. إا يف عبادة

وهي .. وبينما تقوم بأعبائها املرتلية.. وعندما تعتين بتربية أطفاهلا
ما دامت تفعل ذلك كله امتثاالً .. يف كل أعماهلا.. تصل أرحامها
  .وبنية عبادا إياه سبحانه.. ألمر اهللا تعاىل

تسحروا فإن يف السحور «:  قال رسول اهللا -٥٧
 وحتقيقًا ملا يف السحور من االً منها ألمر الرسول وامتث.. »بركة
تساعد أفراد .. وتستعد للسحور..  فإنه ال يفوا أن تستيقظ..بركة

ويتذكروا .. حىت يدركوا بركة السحور.. أسرا على االستيقاظ
وتقوي أجسامهم ..  وتنشط أنفسهم ألداء صالة الفجر.قيام الليل

وال تضيع .. بتمر وشربة ماءحىت ولو .. تتسحر.. على الصيام
فيضعف اجلسم عن .. واإلكثار منه.. الوقت يف إعداد الطعام

  .ويقل النشاط وتفتر اهلمة.. احلركة
ال يفوا األجر مخس مرات ..  ال تغفل عن سبل اخلري-٥٨
فال تنشغل بأحاديثها ..  تدرك الفضل الكبري من اهللا تعاىل..يف اليوم
تعلم .. وتردده.. وتستمع إليه. ل حتترمهب.. عند األذان.. وأعماهلا
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..  أهل بيتها ومن معهاثحت.. وتكون هلم قدوة.. ذلك ألطفاهلا
.. األجر العظيم.. فتكسب وإياهم.. على االستماع وعدم االنشغال
: من قال حني يسمع املؤذن«.. الذي دهلا عليه رسوهلا الكرمي 

 وأن حممدا عبده ه ال شريك لهوأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وحد
 – رسوالً ورسوله رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد 

اللهم : من قال حني يسمع النداء«: وقال . »غفر اهللا له ذنبه
رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة 

له شفاعيت  حلت –والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته 
  .»يوم القيامة

  :أخىت املسلمة
هذه وقفات توضح عالقة املرأة املسلمة مع خالقها وبارئها 

 أن نكون من دعوه بأمسائه احلسىن وصفاته العلىجل وعال أ
  .. لنا من أمرنا رشدايهيئاملؤمنات الصادقات وأن 

 .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني


